Protokoll fra årsmøte i Reistad IL
Tid:

21. juni 2020 kl. 18.00-19.30

Sted:

Arenasalen, Reistad Arena

Tilstede: John Helge Bergflødt, Erik Brekke Johnsen, Sjur Nøland, Anne Sjøgren, Trine Kolloen
Johnsen, Andrine Kolloen Johnsen
Tilstede uten stemmerett: Brita Sangolt

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
Gjennomgått og godkjent
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Dette ble godkjent.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Erik Brekke Johnsen ble valgt til dirigent, Brita Sangolt ble valgt til referent og Andrine Kolloen
Johnsen og John Helge Bergflødt ble valgt til å skrive under protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
Ble gjennomgått og godkjent.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Det er svært sunn økonomi i klubben og god likviditet. Koronapandemien har i liten grad påvirket
økonomien i klubben. Regnskapet ble godkjent.
Ingen ytterligere kommentarer.
6. Behandle forslag og saker.
Ingen innkomne saker.
7. Fastsette treningsavgift.
Styret i Reistad IL foreslår at klubben beholder avgiftene på samme nivå for 2021 og dette ble
godkjent av årsmøtet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.
Budsjettet ble gjennomgått og godkjent. På grunn av pandemien er tallene usikre. Det har vært
lite aktivitet det første halve året, og det er usikkert hvordan dette påvirker resultatet for året.
9. Foreta valg.
Styreleder: Erik Brekke Johnsen – Gjenvalg 1 år
Nestleder: Robert Ege – Ikke på valg
Styremedlem: John Helge Bergflødt – Ikke på valg
Styremedlem: Hanne Enger – ikke på valg
Styremedlem: Tor Hellumsand - NY
Styremedlem: NY
Alle ble enstemmig valgt.
Det skal velges et nytt styremedlem på ekstraordinært årsmøte til høsten. Alle lag blir oppfordret
til å søke nytt styremedlem i egne rekker.

Innstilling til ny valgkomité for 2021/2022:
Leder

Harald Viskum

2021/22

Han ble valgt enstemmig.
10. Hedersutmerkelser
Det vil ikke bli delt ut noen hedersutmerkelser i år.

Lier, 21. juni 2021

Andrine Kolloen Johnsen

John Helge Bergflødt

